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1. Introdução 

Em consonância com a Resolução 4.859 publicada em 23 de Outubro de 2020 (“Res. 
4859”) pelo Banco Central do Brasil, este documento tem por objetivo regulamentar 
as orientações necessárias sobre o uso de canais de comunicação por meio do qual 
funcionários, colaboradores, clientes, usuários, prestadores de serviço, parceiros ou 
fornecedores possam comunicar, sem necessidade de se identificarem, situações 
com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas com as atividades da 
instituição. 

A título de informação, a Res. 4.859 versa sobre a remessa de informações relativas 
aos integrantes do grupo de controle e aos administradores das instituições 
financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e sobre a disponibilização de canal para comunicação de indícios de ilicitude 
relacionados às atividades da instituição. 

 

2. Escopo 

Este documento busca regulamentar os canais de comunicação que são 
disponibilizados pelo BNY Mellon para a comunicação de situações com indícios de 
ilicitude, de qualquer natureza, relacionadas às suas atividades, em atendimento à 
Res. 4.859.  
Importante destacar que os canais disponibilizados neste documento tem como 
escopo exclusivo o tratamento de denúncias, cabendo o direcionamento de eventuais 
solicitações e/ou reclamações relacionadas a produtos para nossos canais de 
Atendimento ou Ouvidoria 

Destacamos que temos o compromisso de garantir a confidencialidade e 
imparcialidade no tratamento de das denúncias recebidas, com o emprego de 
esforços pautados na independência e isenção a fim de que a apuração seja o mais 
ágil e assertiva possível. Adicionalmente, esclarecemos que em nossas políticas 
corporativas tem  tolerância zero contra qualquer tipo de retaliação a um a um reporte 
realizado de boa fé, valorizando a colaboração de seu relato para que nossa 
Companhia esteja sempre no mais alto padrão ético. 

 

3.  Condução e apuração da denúncia. 

É importante destacar que toda e qualquer denúncia recebida pelo BNY Mellon, 
independente do canal utilizado, é avaliado de forma isenta e imparcial buscando uma 
apuração dos fatos, bem como a implementação de ações pertinentes. 

Para que a investigação de sua denúncia tenha maior eficácia, é importante que, em 
seu relato, disponha do maior nível de informações e detalhes possíveis (respondendo 
“quem?”, “como?”, “quando”, “onde?”, “de que forma?”, etc.). Com base nesses 
insumos a denúncia será , devidamente verificada, . e aplicaremos as medidas cabíveis 
ao caso e, se aplicável, reportaremos às autoridades competentes. 
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4. Canais de Comunicação Disponíveis 

O BNY Mellon é uma instituição financeira que possui abrangência global e, por 
causa disso, disponibiliza canais de comunicação diversos, demonstrando sua 
preocupação em estabelecer um fluxo sem barreiras e rataliações, onde todas as 
comunicações de boa fé são bem vindas e avaliadas com os cuidados necessários, 
inclusive, quanto à  possibilidade de se manter a confidencialidade do comunicante 
(observe os canais adequados que possuem a opção de comunicação anonima). 

Vide abaixo a nossa lista de canais para comunicações da natureza que é coberta 
pela Resolução em escopo. Esta informação também é mantida registrada em nosso 
Código de Conduta publicado no website do BNY Mellon. Atente-se que destacamos 
abaixo dentre os canais de comunicação que possuímos, aqueles mais indicados  ao 
público brasileiro (grifo realizado em azul). Adicionalmente, indicamos a quem melhor 
se destina os canais em questão, bem como aqueles que são possíveis a 
comunicação anônima. 

4.1. Ethics HelpLine - operado por membros do Escritório de Ética da 
Companhia. 

 

• Estados Unidos e Canadá: 1-888-635-5662 

• Europa: 00-800-710-63562 

• Austrália:0011-800-710-63562 

• Ásia: código de acesso internacional adequado +800-710-63562 (exceto 
Japão) 

• Japão: código de acesso internacional adequado +800-710-6356 

• Todas as outras localidades: ligue a cobrar para 412-236-7519 

 

4.2. Ethics HotLine - operado pela EthicsPoint, administradora independente de 
linhas diretas. 
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• Estados Unidos e Canadá: 1- 866-294-4696 

• Fora dos EUA disque o Número de Acesso Direto da AT&T para seu país 
e operadora, seguido de 866-294-4696 AT&TNúmero de Acesso Direto por 
País/Carrier 

• Reino Unido: British Telecom 0-800-89-0011; C&W 0-500-89-0011;INTL0-
800-013-0011 

• India: 000-117 

• Irlanda: 1-800-550-000; Universal International Freephone00-800-222-
55288 

• Japão: Softbank Telecom 00 663-5111;KDDI 00 539-111 

• Austrália: Telstra 1-800-881-011; Optus 1-800-551-155 

• Hong Kong: Hong Kong Telephone 800-96-1111; New World Tele-
phone800-93-2266 

• Singapura: Sing Tel 800-011-1111; StarHub 800-001-0001 

 

4.3. Reporte na WEB: http: www.ethicspoint.com (hospedado nos servidores 
seguros da Ethics Point e não no site ou na Intranet da Companhia). 
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Clique aqui para selecionar o idioma Português 
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Após selecionar a 
empresa acima que 
mais se enquadra, 
clicar em Selecione 
Empresa/Instituição 
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Importante: ainda que seja opcional, é importante que o incidente seja localizado. Quanto mais detalhado for 
seu relato, melhor e mais assertivo será o tratamento de sua denúncia. 

 

Após este tópico, será aberta tela com opções que mais se enquadram no cenário de 
sua denúncia. 
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Selecionado o ponto, será disponibilizado um sub-tópico para detalhar o tema do 
incidente reportado. Abaixo, segue um exemplo minucioso para o tema Fraud and 

Theft 

 

 

A página seguinte demonstrará campos fundamentais para a descrição do relato, livre 
para sua declaração em anonimato, com nosso compromisso com a confidencialidade. 
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4.4. Comunicação de Incidentes 

Se sua preocupação tem a ver com atividades atípicas, você deve preencher um 
relatório de Comunicação de Incidente dentro de 72 horas. Nos EUA você pode 
criar o relatório de Comunicação de Incidente usando o ícone que já está na sua 
área de trabalho.  

Em outros locais, você deve entrar em contato com seu Departamento de 
Compliance para obter sua assistência no cumprimento de diretrizes específicas 
ao país onde você se encontra. 

(*) Cumpre mencionar que a legislação brasileira institui um prazo de 24 horas, a 
partir da data de determinação, para o reporte de atividades atípicas 

 

4.5. Caixa de Correio do Diretor (EUA) 

Se sua preocupação tem a ver com auditoria ou a contabilidade, você também 
pode comunicar sua preocupação ao Diretor Presidente do Conselho (que é 
independente da administração).  

Você pode entrar em contato com o Diretor Presidente enviando um e-mail para 
non-managementdirector@bnymellon.com ou por correio endereçado a:  

BNY MellonCorporation 
Church Street Station PO Box 2164 
New York, New York 10008-2164 USA 
Attention:Non-ManagementDirector 

5. Propriedade 

Este documento é de propriedade do Compliance Asset Servicing do BNY Mellon. 

 

6. Documentos Relacionados 

• Código de Conduta do BNY Mellon. 
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7. Histórico de revisão 

07 de dezembro de 2020 – Elaboração. 


